Република Србија
Министарство заштите животне средине

Број: 404-02-37/2017-06-10

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 06.11.2017. године

Предмет:
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 19/2017 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став
2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за
јавну набавку мале вредности ЈН МВ 19/2017 - Текуће поправе и одржавање објеката и
опреме, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15) врши следећу измену конкурсне документације:
ВРСТА,
 На страни број 5 конкурсне документације под поглављем II
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ мењају се под
бројем један дате опште информације
НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ на страни 5. конкурсне документације опште
информације, гласе:
1.) Опште информације
Овим поступком се набављају услуге сервисирања и одржавања лабораторијске опреме
са уградњом оригиналних резервних делова (подразумева се отклањање кварова и
превентивно тј планирано одржавање и верификација перформанси инструмента), у
складу са следећим условима:
1. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће потписивањем рачуна, односно радног налога констатовати
извршење услуга. У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга, односно уграђених резервних делова, недостатак ће се записнички констатовати .
Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од три дана, од дана сачињавања
записника, односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим.
2. Време одзива и расположивост сервиса
Понуђач је дужан да се на усмени или писмени позив Наручиоца (тел/факс) одазове и
приступи отклањању квара у року који не може бити дужи од 24 часа од часа упућивања
позива од стране Наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди 24 сата доступну техничку подршку, што подразумева да
наручилац 24 сата дневно има могућност пријаве квара путем мејла, као и да очекује
најбржу реалну повратну информацију од сервиса о термину започињања сервисне
интервенције.
Наручилац у току радног времена може рачунати и на помоћ стручног лица, путем мејла
или телефоном.
Понуђач је дужан да на радном налогу сервисера упише време када се одазвао на позив
овлашћеног лица Наручиоца, што оверава овлашћено лице Наручиоца.
3. Резервни делови и рок за извршење услуге
Цена резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца. Понуђач је
дужан да уграђује оригиналне резервне делове и обрачунава их по велепродајним ценама..
4. Гаранција
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За квалитет извршених услуга гарантује и одговара Понуђач. Гаранција за квалитет
извршених услуга је минимално 6 месеци. Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне
резервне делове да' произвођачку гаранцију (без потрошног материјала) и то не краћу од
12 месеци. Уколико је произвођач назначио другачије, то се мора документовати и
прецизно одредити и у том случају прихватиће се и прописана гаранција произвођача
оригиналног резервног дела, али не мање од 6 месеци.
У случају да понуђач непрецизно одреди гаратни рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Гарантни период почиње да тече од дана уградње, односно извршених услуга.
5. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује
све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/2005).
6. Третирање отпада
Понуђач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу,
након сагласности представника Наручиоца, о свом трошку са предметним отпадом
поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике
Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.
7. Квалитет
Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим
нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употребљава
квалитетан материјал, а све у складу са техничким захтевима Наручиоца.
8. Рекламација
Наручилац и понуђач ће констатовати извршење услуге на основу радног налога
сервисера понуђача који мора бити оверен печатом и потписом овлашћеног лица
корисника опреме, овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица Наручиоца.
Сервисирана опрему Понуђач је у обавези да пусти у рад уз изјаву на записнику
,,Инструмент је у радном стању". Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а
најкасније два дана по извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у
извршењу услуге. У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених
услуга и функционалних недостатака,односно уграђених резервних делова, Понуђач мора
исте отклонити најкасније у року од два дана од дана пријема рекламације.
9. Преузимање опреме на сервис у гарантном року
Опционо преузимање опреме на сервис у гарантном року врши се са локације Наручиоца
са писменим овлашћењем. Сервисирану опрему Понуђач је у обавези да опрему постави
на одговарајуће место и пусти у рад уз изјаву ,,Инструмент је у радном стању".
У складу са том изменом врше се и следеће исправке у конкурсној документацији:
 У моделима уговора у члану 3. став 1 се додаје ,,уз верификацију перформанси
инструмента“
НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ , члан 3 изгледа овако:
Члан 3.
Вредност Уговора износи ______________ динара без ПДВ, односно Наручилац ће
користити услугу до наведене вредности у складу са својим потребама, које подразумевају
услугу редовног сервисирања, ванредног сервисирања по пријави квара, дијагностику и

уградњу оригиналних резервних делова уз верификацију перформанси инструмента. Цена
резерних делова пада на терет наручиоца.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим
ПДВ-ом износи _______________________________динара.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.

 У обрасцима понуде се у делу за гарантни рок додаје реченица: ,,Уколико се то
документује и прецизно одреди, прихватиће се и прописана гаранција произвођача
оригиналног резервног дела, али не мање од 6 месеци“
НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ , табеле за понуду. изгледају овако:
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупан припадајући ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА без ПДВ
односно вредност уговора без пдв, до које ће
наручилац користити услугу износи

.............................динара

Рок за одзив на ванредни позив Агенције
(макс. 24 часа)
Гаранција на извршене услуге (не може бити краћа од
6 месеци од дана оверавања записника о извршеном
послу):
Гаранција на испоручена добра треба бити у складу
са гарантним роком произвођача и не може бити краћа
од минималног захтеваног гарантног рока од стране
наручиоца, односно не може бити краћа од 12 месеци
од дана уградње истих. Уколико се то документује и
прецизно одреди, прихватиће се и прописана гаранција
произвођача оригиналног резервног дела, али не мање
од 6 месеци

Рок и начин плаћања:

до 45 дана од дана пријема рачуна –
фактуре понуђача, на основу
документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена
испорука услуга.

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности ЈН МВ 19/2017 - Текуће поправе и одржавање објеката и опреме и то:
- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је петак 10. новембар
2017. године до 12:00 часова.
- Датум отварања понуда је петак 10. новембар 2017. године у 12:30 часова

Овај допис представља саставни део конкурсне документације
Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 19/2017

